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898100., @πιο
τουιωσσε
8οΙπποε.άσ
τ0[ό0
Δω. . 1.Ι
. ' Ώ
Ι-·-ομν%9α:οπ

]ΙΙΙ·-εω

.Ί

. 1μ-μ_ω.-.---4

Ρεειιιν.Ι..ΧΧΧΙΧλι.ι7.έιήι.59. Μ; Ι
ι·ιιι'οκι να: Ριιι_σΙΙΙ:ιο Ισ ωιιιιιι 1:οιππιφ
@σε ριπΙοε ΙΙ: @ει ομΙι:ε ίιιι Ι'ΙιετΙ·ιο , Ιπ

Ί:6ιι·τΙ:ιατικ οριόε Ισ Ισια :Ιιι5οΙοΙΙ (ο (σκι
ΙΙοιπ 86 ε'ονειι:οιΙΙΙΙοιιτ : πιι Που φα απο
|Μ726ψ @Ζώα 6°βι·ΙΙ2, σ,οΙΙ: Ξι ιΙΙιε; , θεια:

ι Ήιι.ιΙτι:ιιι!ι: ιΙ'ι:ςιΐεω ειιι”ΙΙ ι:οΒοτιιΙιάτ ΙΙ ίση
_ μια: μι: Ιρ ΐοπιι:Με ΙΕισοτιιιριιιΒΙο ι:Ιο Γ;
ι μιτοΙωΙΙτ δε ΙΙΙΒϋΙΙε ε:τοιιΜ:ΙΙοττιεπτ. (Μ: `
ΙΙ ι:Ρε Ζε Μπι· ἄΞιωιἑιἐ,ε°εβ ἔι άΙι:ε,Ι'αυτοιις ;Ιιέ νΙρόταιιοΙΙο Μουτ» σιιιΙ:ιςιιΙοιογοπτ ]

επ Ιιιγ ό; Ναι ΙαΙΙΙΙ: μια: με απ. ΙΙε

1τιι:ιποιιτ @Με ω παω: ει: ι:οτρε Με
Με @τά Ιω μια”, ιικιΙε εαπ: Μουτ-ΔΗ

Βου άι: Με ΙιιγτανΙτ-βε ίοιιΙΙ:αιι·ο, ω: Με·
φις: Ιοεμη-ΙνρΙιι6- ρειξιιικοωι:ιιτ Με:: Ιιιγε ›
ι ` ραπ: «μια Ιου” ι·:Γρ:ΙτεΙοιιτ Μονο: οι:

ΙΜΙΙΙΙι: 111οιι1οιιτ ιΙΙιτιε Ι:: (ΜΙ ροιπ ιΠντο
επι ία μτεΐοι·ισι: :'86 Π ρου: του: Ι·:ι·:Ιει ΙΙΙ. “θ
σε ιι'αιι δώμα: ΙειωαΙε Πιτ ΙΙΙ και: φατσα
@κι επι Αρμ:ΙΙε :οφ Ιω Ιοιιτε Φ(-Ι'Ιου··
ΙΙΒΜΧιδιΕ σιιαρροΙΙοι·ει,Ιιιίςοοε Β 809116 Μ;

. :ιοπιΒτο ‹Ιο Με θεια ςΡωιιτ ;ιοοοπιρΙΙ,ΙΙ
ιιοι:ε ρτ-ςίεπτοτει τω” Ξιίοιι.Ριπο, @φα

ποι:ιι ίογοιιε τσιπ εοιιτσιπιοι άι: ία ΒΙοικο -` -

ΜετΙοττοΙΙα (ΒΕ ςιιο Ισ ιΙΙε όοίΞι ροΙΙ:σ4
:Ιιο,Ιρ Ια Με ρωι:ΙΙΙ.οπιοιιτ ιΙο Γοιι τοΙειιο;
Ρ" ΦΟΦιικ σο ιΙονοΙΕ ι:Ρει·ο σκι τοΙεπιπΙσ `

@ΙΜ 40Ιικο·πιιιιιτο απο κά” «Ισ ΙΒΜ .
6ιτ_ιΙο: 7

παν-

γ Τ· ~-η”*”Μ-Μ
ι
ι
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$ε:ι:ν:οιν ΧΙ..

α: άι:: αι:::α: Κογκ άα Ια :απο ,. αι:ΙΙΙ :Ια .
'νοι:ΙΙ ανο:: απο :οι:: ααα:: άιι:αα..) θα

·::α άανοΙ: ρα: αΙΙ::α ο:: :άμα :α::αί:τα,
αι::ΙΙ :ια Ι'α Μ! ρα: αΡ:έ. (.α:ΙΙ α ρ;:ο:αἔ Ι
?τα :ισα [να :Μέσα αίωα::ρα: άι: τα Μακάυ, -

Φ:α:ιά ο:: Γανοι:Ιι: ίαι:α Κο: ΙΙ εΙαΙΙ άα=
:οΙ:έ άα Ια ίοι:Ια 8: α :ααοαι:ι: ί:α:ιαΙια· ο

οπο: Ι'ΙΞιορι:α :Ια (:αία: α:: Ιον [ΜΙΜΗΣ
Ια πιο”, δ: α:: αο::η:α:οιΙίαοτ άανα:ι: ία:

Μι:ιιΡ::α: μου: α:: :αι:ανοι: Ιι:ααι::α:ι:,;
ι:α άανοΙι: αΙΙ:α,αό:::α ΙΙ Ι'α αΙΙό, οι ασπι
:::α ΙΙ Ι'αΙΙ: α:: αΙία&, ιι:: :α:8::α :οι:: ααΙα

ΙΙα,αι:ΙΙΙ αΙΙ: ΙΙ αρι:ιαΙέ Ια Βανκι:Μπ έ:: 02εια,
αοιοι:ια αγα:ι: ο:: Και: τοι:: ααΙαΙΙτα , οι::

:α:ιά του: ία: ω:: ααΙαίΙαα αο::::::α οι::
ιιι:ἰ Ια: Βοι:να:ιια ρα: άι:: Ιον:: ααΙαί:α:5
οι:: Ια: άαία::ά ανα:: άρα α::::έαε ααΙαί:ααι.

οι:: _Ιαι:::α:ο:::α: 86 οι:: Ιω:: άρ::ιια!άα:
' Μαι:: τοι:: ίρι:Ιτι:αΙε 8εααΙαίΙ:αε,Ια :α:::Ιβ

ίἰο::_άαε ρααΙιαα,Ι'αία::: νινιΙΙα::: , Ι'ΙΙ-Ιι:
::ι:::α:ιο:ιάα Ι'α:::α:ιάα::ια::: α Ια ίαι:&ιΠ·
::α:Ιο:: άι:: αά-αέΙ:“ιο::ε , Ια ι:ο::ίοΙα:ιο:ι άι:

' φαι:: α: Ι'ιτο:οο::αΙΙ:έ €Ιο:Ιαι:ία.Ωο:ο:::ια
ΙΙ αί:οΙ: του: ααΙαί:α :Ια ία :ια:ι::α , ία5
ῇοιι:ε άοινα:ιτ αΙΙ::α @Με (ε: Ιππασία:
6°έσωσ.(Ια: αο::::::α ΙΙ να εαπ:: ά:Ρία:α::αα
`α:1::::ΙααίαΙ::: άα Ιατα::α α: Ια: αΡ::α: άι:
# _ ΕιαΙ, οιιαΙα: Βα:::::ιαε :α::αίΙ:αεαΙΙα:::

»ι
α·

ο ιά'ι::ια

.-`”.:4-"=Α-

Μ

οι Ρ::Αν.Ι..ΧΧΧ!Χ,::.σ.7.2:ψ|.3ο. μ::

ι

ι!'υ:ι: υο:υ:: :οιυουΡ:1οϊ: ο: ρ:υν:υ:
ουκ: ου: Έο:: μυ υ: :::υρε , οπο: ου'ο
:υ:ΐυ:: :ρω ::Ιοἰ::υ:,Ι:υ: τοπιο:: ί:
ν:: :ουίυ:υοο:,ουΙι:υ ου: Ι:ε ΙυιυΙ::::
::Ι:ί::: Ιιιιΐουε ουκ:: Μιτου:: ου:: ουκ::
οι:: κυου:-:: ιο:ουΓοτυο:1ΒΙ: ,ά::υ:υ:: Ξ:
:ου:ου:ε; :που :ου::ε Ι:: ι!οπι::ιει::ου:

:::υρο::ΙΙ:: τι: άυ::υ: ου: ρου: ου:Ιε
ου:: Π::Ι::,ο'γ ογου: Ευα: Η Β:ο::ίου:!ό
ουἱ πο:: Γ:: νιοιΙΒ:υυ:: 8: ίου ο:::ου:,
ου Ιι:υ ου: ::Ιυγ ό: υο::: δουν:υτ ουἰ ο.

ο:: :::ιυΓ::,υο: Έο::υο 86 οι:: παω:: :ου
:: ::1:Ι:: , ί: ιυ:υυ:1::ι: 8:::υ:Π:τυ:υ:.

Ε: ου:: ο: οι:

Ιυγ ρ:ορ::υπ:υ: οι::

Ι)1:υ ο:ο::::: απο:: οπου:: ο: :::ου:τ!:
ο: ::›::υ:ΙΙ: ου:έ: , Η ί: :::υ:1Η: :Μπιε
¦ τυ:υ: ο: ο:: ρο:οΙ:ε ό: Ι'Αυ8: (ΜΜΜ ε:

:ο Μ:υ- Β:υ::υΐ: Υ:::Β: Μ:ι:::ο, οι::

υουε :ινουε Ι.υ:.ι. Η [θα 37οπέ·ά/::: :ρ
Ιἶ:ἰἔ]ΐἰ.: έ:: .5'ουν:ΜΜ,& ί: .5'εξουσιπ Βίεπι Μ,
. ἐΜΜΕΜ Ι:: Μπα/δικά: ΒιινΜ @ο μη.: ό· ἰί
αε2έπε:Λιβ: Δ: :κάβο έ: ?πώ ε2εωε&-_
· υιυπ,ά· κ) απ:: πιι/|:[π :ΗΜ ::-2::.νοιιο,
Ευα: Ραπ:: , ο: οι:: νου: πιο:: :ι :::5:::

οι: υουε Ρου:Ι”Ιυ::ΙΙἰΒ:υ:: ά: υο::: τω:
Ν. (::-ου: υουε που: υπιίυ::υου:ξι τ:

*.

οιι:::: ο: ι:ου:, ο':ί: ου: νου: 1: ΜΜΒ:
:ιαι»:::ι :ο νοεοε:υ:ε8: ου:.νουε. Ιω
ι·

@Μακ
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Η.:
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ο
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ϋ

ϊ
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$ευΜοοιΧΙΈ
Β1οΙου Ιοε οουΒόοκιτὶουε υοἐου-ειἰτοε,ἴοἰτ
μου έοΙιουΡΪοτ νοττο άονοτίου ουνοτε

Βὶου, ίου: οσοι: ίοττΞΗοτ νοττο ίογ ου
Γοπουτουοο άο ίου ουιουτ. Ρτοτυἰοτο

οπου: οσοι: ουουά ν0υ5 ογου οο ουο ο
Βίουάέτ Κυ όο 0εινΜ δέ ‹ὶο υοιτο δοί
€οουτ ΙοΓυε €Ιν1ίϊ , Η Με πείαωσηέιβυΛ -

Το ε: »φοραω Α,ρτουο: ουο Ιο ρτΙυοψει!
όονου ουκ: Οπου τοουἱοκι: 6ο νουο , 86
οοΙυγ ουΗυγ.οίξ Μ: ΡΙυε οετο:ιοΙο, ο'οίὶ:

ορο νουε Ιο το£οἔοοἱἱΪΪο2 ρου: νου::
'πιο . ρου: νοοι·οΠιου ίσα , δ£ ρουτΙο
Βοουοτάο νοτ!ο ἴοΙυτ ; @ο νου:: νουε

οουΗϊου ου ίου οΗ-οᾶἰου οποτυοΠο,Φο
νουε νοκ” ι·οοοδοι Π” ίπ οτοτο&ϊου Δι
νΙυο , @ο νουε @οι τυοουτε Ξι Ιυγ ου
τουτοε νοευ·οοοΗὶτοΖ οοτροι·οΙΙοε δε ίρἱ
τὶτυοΙΙοε,8ουοταΙοε 8ο Ρετ:ΙουΙὶοτοε,οτἀΙ

υπέι·οε 8ο οΧϊτοοπἱἱυοἰτοε.. Ώου: σκοπο

ουο υουο πιο (ογουε οπο οοιυυυο ΙοΓυο `
· 2υτΞΩ ΗΒ όοΒΙου 'που υιιτυπο, ο: ουο '
υουε υο ρυἰἰἱὶουο με ου απο ουοΙὶΦέ Ισ
εοοΙου:ιοτ ρουτ ροτο5υοουτΜο!υ5- υουε Ιο

Ιουνουοο·υοουτ ουο ΠάοΙοε ου'Η οι αυσ

υτο2 μι· [ο κυΠοτΙοοτάο, δξ ου'ἰΙ ο το
οουο· ειυυοι·υοτο @ο ίοε ουίουε. ~ Τε: πιο
οπου Μυμρε7ε , 6;ου. Ιου ;. @που άο
υυπππωαφοάπ2 :βουχ : Μου νουο Ιο ρου

-·

·

να

·-ο_Φο*_-_<-ο
ω-*_Μ _.--·__-
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νεπενεε_εεεπεοπρ ΡΜ =άΆγευτεΒε (με
:σε ροιπνογεει1: @Με Με @Μπα ‹ὶε ΓΑΠ
. εἰεπ-ΤεΙὶειπεητ μπε εμε «Με π'ε·σεεμε
ε εεεειε ίλγβ22 τά /Ε·ευε2Με , πιο: με απο·

ιαιεἶ "εεε βε:|22έΐ έδιάερείεεΙυεε Ζεμε! νεα

!

:Με Λεω Ρεεε, εεε @εεε εεεε:'εεπ :όπω

π
ὶ

| έωιέεε Ψυεεεε φαει με απο Με: εε]ΐο:: εε
πω, 86ο. -Ει.ροκεε εμε νοττε ίοι:νει·Μπ
|Η1-ειί(Ηενο058 σοΕπωειπόέ ηιιαηά νοιπ
μ2ετε:, όεά1τε , Νεεεε μ” «Η ε.: απ·
0εεεεε.Α·νεε σε τείιτιοὶΒιιΔἔε,εηεο:ε @ΜΙ
Με Ιε Μακ: όεε 8αϊιπε.βε εμε πισω @τα

ΡεοΙιεοπε, «Με που άενει μιε`ΙειΞΙΪετ άε
νουε αὰπείΪετ ἱτηωεἀἱατεωεειτΞι-Ιιή 588
‹ὶε «Με ιητι·οεΙ1ετ :Νοε εοιιΜεσε αν
ε_ΜοΠιε @Η τέμεε. @εεε απ:: ςιιἰ 11”ρκπ

ν με σε :είωοΞΒπεΒε εε ίσια ΕΓρίπ, εε:τε
απευτεπσε ‹ὶε Ιεε: ειὸεμ5οιι, ειπαν εσει
Ιὶειηεε,εετ:ε+ΙὶΒε:τέ,εεττε ΒιωΙΙἰὲιτὶτέ ηιτέ

εθεάΈπε 4:ὶε Γι:: για” επίαπε,οτει38οεμτ
άε- ε'εάκεΙζεενΞι.1υγ δ: ι·εεΒετε!ιευτ μια:

τσιπ- ξεεεπεεεωεττεωε ραπ Ιιιγ· _ρτείειιε
τετ Κα” Ρκἑεεεε; πω, -Με.»Εεεεε:,εΙΙεπ
Μυγ.ὸὶ1·ε&επ1επτ δε ΒατάΙΜεπτ εοπια16 _

ὶνοπτερετιι8ε £ωρΙστει Γεω (ακου-τε ΒΕ
ε ειετεεε επτοιιτεε νο» πεεείΕι:ε: ; Βϊττ$$
Μ? "Φο-ίσα ΕἔΙ$ίε Πει. 69 ·ίζεετεω°ε ε:

πω· εεεεεεεεεε Ψεεεπωω ω· »Με Με `
'- -

2

.-αεί!

εεεε##β

τ

τ __η---κο - 7_:

38ο

8 ιι ιι ινι ο π Χ·Ι.

:οποια/Ι @Με , ώ· οιι'Ιβαιέ! »ο που: ιι·υιΜπιι
μιση
:σι/μι σ.: »Με πιο ό· Μπα 126
κίεακμετσι έ: ω: Μπορει έξι-ο οο τω: Η οι»
π: Ωιεηθαι, οσοι πο νοοε με οιιιονο:

. ιιοε,ίιιτοιιιε ιιο δοτου δ: ιιιι ιοοιιιιο, τιιιιιε
οσοι· απο εινα Πανω , ἴΞΪ8Ι22€¦ οι :ποικι
:κιαν ά· πιο ωεωιω είε μι απο· ιο.

β.α)·επτ,86ο. @ο οο (οι: οι σα” Μάιο· 86
·υσιπ·βτειοψι οιὶ «Μ νουε τοιιιιο: :σο
εοε Ιοε ίοιε οσο νουε οίιοε πιοιι:ιοοι οι:
ιιιιιιοιιοι μι: νοε_οιιιιοιιιιε.Β: οσο οιιιιοιιιι

ιιονοιιε Ιον άπο εινα: ιοιι Ριοριιοτο, Ισ
@η ισιωιπιονο: :αν , 86ο. ··φο οο (οι: ιι
οι ίοι·τιιο ιοοιιο Πιτ ιιιοιιοιΙο , οοιιιιιιο ιιοε
ιιοπιπιοε ίο8οε,νοιιε Βιιιιιιιιο2 νοτιο πιει·

Ποπ , Με: οιιο φωτιά Ιοε ριιινοε ει: Ιοε
νοοιε νιοικιτοιιτ οοιιττο οιιο Πε ω Ια

ειιιιιιοκιτ ρο.ε τοιινοτιοι·.

' κ

ιφέιιιιι ριιιε ειρτέε νουε οιιτοιιιιοο οιιο
Βιω ει οοιιίιιτιιέ Ιο(ιιε @πιο ἰερϊεπιἰεε

` "έ έοΜΙσ)·κ Δε Λι τοΜ:,οοιιι νουε ιιοιτ Ροέ
ιο τ, οι'ιιιι οοιιέ ο απο ρεοίοι·ιοιο τονοτοιιοο

ι οιινοτε ·ιιιιι,;ζ οοοιιτιο-οκινοπ οοιιιν#οιιο
που ο οΙονέ Ρετ ειοΠιιε ι:οοε Ιοε Κογκ ειιι
πιοικιο ιοοοιτιρετειΒιοιιιοοτ ριιιεκ μι: μι;

οιοΠιιε οιιιι-τοιιε οιι'ιιε πο ιο ίοιιο ροκ ιιοίἔ`
ιι.ιειοεπιοιοιιιοε ειο Ιοιιτε (ιιιοτει Ετ οι:

ι'ειιιιι:ο ὅ απο οοιιιιιιιι-οο ΡιιιΒιιιο οτι ιο
Ρωιοειιοω

ΠΒΕεΔΜαΩ.-Βιο-»ο!ι

Ρμ_Α17.].;Χ_ΧΧΙΧάΜ7:ΐα/@;ό. ΗΕ` '
ρτοπο&Ιοιμ σουττθτέϊ: εμε: έσωσε Με μωβ -

Μπα· άμ ΐἰοεΙο μοι:Ηογοπ-τ οι: οιι:τι:ὶ·#

[Μπάκα οι: σ:απ:ιποτ εοώτονοικ ; δεν
1:Ικιμε (με: τοιπρε εεε Ρι1ϋπεισ0€5·Έδ (σα:
ίουτΜίοε Ξι ΪοτιΕμιρἰτε,δι «με Πω.: :επιρε

άο Γερ ρειΙῖὶοπ Η πιο Ιιιγα με οΙὶέὸὶΗἰοΙΙσ
γ ο;» άάΓαπ·τ·βτυΙοφοπτ,6%ή αφ, όσ ιτι-:::ττο

Ξι Η άοιινοτίο κε σ.`εουροε ειτΜέ08 ηιιὶ
φί?εογοπέ νω"ω Ρό3.ττ .ω ΓΔΜ: ευ ῇακἀΜ

:Ισ ΘωΓοιωιιιέ Μ! Μέ ·ι:Ρι -βαιι1οσαρμυε
Ειρβε, ὰ απο Μουτ:: εμ:Ή οΡε επ Πι μα”,

@πιτ και: :άα· μη: τουτο Ρ11“Τ8Μ36 «ισ
(Ηρ!δ6. σκι Με τ`οτκ6;ὰο·τεπνοτἶοτ δ£ ποπ
Τοπάτο ιοικο ΡιιΙΙΪαΩοΦςιιἱ ε'ορ6Γο Ξιι°!.π
!ω:ϊΙοε· @ειτε 5 86 :ΙΜ ε'οΙονι: ουσια: ίπ
' $!όΙτα ·Οικ ω ΜΜΜ Π: ττιυἐἱἔιστΔ-ι:ιτ
ςιιΊΙ νοι:άω @απο Μαι δε ασπαιτε Με

· Οὶη6ὶ;.‹:ιι ΒΙαείοπ1εωτ σοειττε1ΒιτΕναιμ

· έί1Β,δ6-00 ραΓσουτωι: - Επι @Με 2, ειρωη `
- ερ/π θέα: πω: οί; Ζώα: 22:α88επσκ2! βια”
& φἐεἱ2ο1ετε |ι:1888 :Μ]'έψ θα: ΙΜια 6°|π2.8 4
ψ ΖιΒσέέπειικ ;ὶ Λι 8Μπ @μπι 1.ω·ωωιω
^ :Με ἀοϋΓοπ ΕΒΙὶίο· Και Μπιτ τω” Με Με

αριέΜεεευττοέ, ωετωπ0ττο ΚεάοΕυρεςιιτ
άοωειμοι·ειΙο ἀεκπἰςτ-Γιιτ Ια τακτο;δω:ΙΙσ
ά::κτ$ωτοιο. μια: Μ; ΡΔΙτΙεἱμιέιτ Ξι Ρει-:

νωιωΒο ὰε·Ϊα·νὶ&ο1το,Ροιιτ ανω: ραπ'
ΜΙΒ ω]

~

! ν

ὰ Η ἔἔὁᾶἐςτΐἀοίοπ πτῇὁΜἘΣΒἐΕ
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εεε-Με” ή.»

1
πω άοΙτ εΙΙ:τε επεσα: Με οαιΙΙο1Ι
ΙΙεεοπίΙάετε: ΓοΙεπειιΙΒΜεπτ Ι'ΙΙοοπεΙΙΙ
εμε νοιιε ενω επ Ια σοπτιτι·1ιιπώπ Ρετ Μ
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